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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ 

УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯНЫН  

президиумунун 2022-жылдын 1-декабрындагы жыйынынын 

КҮН ТАРТИБИ 

Президиумдун 

чечими 

 

I. ОКУМУШТУУЛУК ДАРАЖАЛАРДЫ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

1.1. Доулбекова Салтанат Байызбековнага 01.01.02 – дифференциалдык 

теӊдемелер, динамикалык системалр жана оптималдык башкаруу 

адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

1.2. Абдрахманов Болотбек Джумашовичке 07.00.02 – Ата Мекен 

тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.3. Абдукаримова Назира Эшмухамедовнага 12.00.08 – жазык укугу 

жана криминология; жазык-аткаруу укугу; 12.00.09 – жазык 

процесси, криминалистика; ыкчам-издөө иши адистиги боюнча 

юридика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.4. Мураталиева Мира Алымбековнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.5. Нурматова Айгуль Абдиллаевнага 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.6. Иманбекова Чынара Орунбековнага 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.7. Маданова Кызбурак Жапаровнага 10.01.09 – фольклористика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.8. Жолдошов Максатбек Арзимаматовичке 12.00.09 – жазык 

процесси, криминалистика; ыкчам-издөө адистиги боюнча 

юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.9. Калбаев Бакыт Абдысатаровичке 12.00.09 – жазык процесси, 

криминалистика; ыкчам-издөө адистиги боюнча юридика 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук  даражасын. 

бекитилсин 

1.10. Баялиева Айсулу Суютбековнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдеринин кандидаты  окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.11. Машанова Айнур Сапарбаевнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 
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1.12. Кудайбердиева Гульмира Каримовнага 13.00.01 – жалпы 

педагогика, билим берүүнүн жана педагогиканын тарыхы адистиги 

боюнча педагогика илимдердин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.13. Былыкова Махабат Максатовнага 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча 

педагогика илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.14. Сади Кылычка 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана 

билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдердин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.15. Карасартова Назгуль Абдрасуловнага 13.00.02 – окутуунун жана 

тарбиялоонун теориясы жана методикасы (физика) адистиги 

боюнча педагогика илимдердин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.16. Хамидова Зульфия Толибовнага 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий 

илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

кийинкиге 

калтырылсын 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

1.17. Маткеева Айгуль Тунгучбековнага 14.01.08 – педиатрия адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.18. Береговой Антон Андреевичке 14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча 

медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.19. Кошукеева Майрам Кошукеевнага 14.01.08 – педиатрия адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.20. Шувалова Мария Сергеевнага 03.03.01 – физиология адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын. 

бекитилсин 

1.21. Исмаилов Улугбек Шаршимбековичке 14.04.03 – фармацевтикалык 

ишти уюштуруу адистиги боюнча фармацевтика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

1.22. Токтосунов Болот Ишембековичке 06.02.07 – айыл чарба 

жаныбарларын өстүрүү, асылдандыруу жана генетикасы адистиги 

боюнча айыл чарба илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

1.23. Кенжебаева Айгуль Викторовнага 03.02.08 – экология адистиги 

боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын. 

бекитилсин 

 

 

 

http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html
http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html
http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html
http://teacode.com/online/vak/p14-04-03.html
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II. ОКУМУШТУУЛУК НААМДАРДЫ ЫЙГАРУУ ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

2.1. Физика-математика илимдеринин кандидаты Дыйканова Айнура 

Тынчыбековнага  «Математика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын.  

бекитилсин 

2.2. Физика-математика илимдеринин кандидаты Саадалов Төлөнбай 

Ысмановичке  «Математика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.3. Техника илимдеринин кандидаты Ирматова Жылдыз Камиловнага 

«Тамак-аш технологиясы» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.4. Техника илимдеринин кандидаты Рысбекова Элмира Сатаровнага 

«Курулуш» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.5. Физика-математика илимдеринин кандидаты Маматкасымова 

Алийма Төрөжановнага «Информатика, эсептөө техникасы жана 

башкаруу» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.6. Техника илимдеринин кандидаты Атамкулова Мушарапкан 

Тешевнага «Информатика, эсептөө техникасы жана башкаруу» 

адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.7. Физика-математика илимдеринин кандидаты Орунбаев Сагынбек 

Жолчуевичке  «Курулуш» адистиги боюнча улук илимий кызматкер 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

2.8. Тарых илимдеринин доктору Жапаров Амантур Забирдиновичке 

«Этнология» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.9. Экономика илимдеринин кандидаты Мамытов Таштанбек 

Татыкуловичке «Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.10. Экономика илимдеринин кандидаты Рыспаева Айнура 

Сабырбековнага  «Экономика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.11. Экономика илимдеринин кандидаты Чоюбекова Гүлжамал 

Асановнага «Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.12. Экономика илимдеринин кандидаты Усоналиева Динара Амановнага 

«Экономика» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.13. Филология илимдеринин кандидаты Урусова Гулайым 

Бейшеновнага  «Тил илими (кыргыз тили)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.14. Педагогика илимдеринин кандидаты Иманакунова Күлнар 

Шеримбековнага «Педагогика» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.15. Юридика илимдеринин кандидаты Джунусова Динара 

Абдалимовнага «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 
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2.16. Юридика илимдеринин кандидаты Пазылов Ниязбек 

Адылжановичке  «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.17. Юридика илимдеринин кандидаты Саргалдакова Жениш 

Зарлыковнага  «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.18. Юридика илимдеринин кандидаты Мазитов Равиль Ягсуповичке 

«Укук таануу» адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.19. Юридика илимдеринин кандидаты Анаркулова Эльвира 

Суйоркуловнага «Укук таануу» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

2.20. Медицина илимдеринин доктору Султангазиева Бактыгуль 

Бекбоевнага «Медицина (онкология)» адистиги боюнча профессор 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.21. Медицина илимдеринин кандидаты Шукурова Венера Кожоновнага 

«Медицина (педиатрия)» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.22. Медицина илимдеринин кандидаты Муркамилов Илхам 

Торобековичке «Медицина (ички оорулар)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.23. Медицина илимдеринин кандидаты Айсаев Азиз Юсупджановичке 

«Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

бекитилсин 

2.24. Медицина илимдеринин кандидаты Турдалиев Сапарбек 

Имантуровичке «Медицина (хирургия)» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.25. Медицина илимдеринин кандидаты Умарбаева Дильноза 

Абдувалиевнага «Медицина (акушерлик жана гинекология)» 

адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.26. Медицина илимдеринин кандидаты Буранчиева Айсулуу 

Арифовнага «Медицина (жугуштуу оорулар)» адистиги боюнча 

доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.27. Медицина илимдеринин кандидаты Садыкова Алтынай 

Акпаралиевнага «Медицина (ички оорулар)» адистиги боюнча 

доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

2.28. Медицина илимдеринин кандидаты Жанбаева Анара Кенешовнага 

«Медицина (фармакология, клиникалык фармакология)» адистиги 

боюнча доцент окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

2.29. Биология илимдеринин кандидаты Мамытова Айгуль 

Табалдыевнага «Биология» адистиги боюнча доцент окумуштуулук 

наамын. 

 

бекитилсин 
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2.30. Биология илимдеринин кандидаты Таштанбекова Маржан 

Мамбетакуновнага «Биология» адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамын. 

бекитилсин 

 

III. ИЛИМИЙ ЖАНА ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ 

КАЙРА АТТЕСТАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

3.1. Баатыров Рахим Таалайбековичти 03.01.02 – биофизика адистиги 

боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасында. 

бекитилсин 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

3.2. Камбаров Чынгыз Сапарбековичти 12.00.01 – укук жана 

мамлекеттин тарыхы жана теориясы, укуктун жана мамлекеттин 

окууларынын тарыхы адистиги боюнча юридика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасында. 

четке 

кагылсын 

3.3. Слободянюк Наталия Леонидовнага 10.01.10 – журналистика 

адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасында. 

бекитилсин 

 

IV. ТҮРДҮҮ МАСЕЛЕЛЕР 

Коомдук гуманитардык, табигый, математика жана техникалык илимдерди 

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Табигый, математика жана техникалык илимдери сектору 

4.1. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана 

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине 

караштуу Д 05.21.640 диссертациялык кеңешин бекитүү жѳнүндѳгү 

Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2021-жылдын 28-июнундагы 

№ 32 буйругуна ѳзгѳртүү жана толуктоо киргизүү жѳнүндѳ. 

бекитилсин 

 

Коомдук-гуманитардык илимдер сектору 

4.2. Педагогика илимдери боюнча эксперттик кеңештин курамына 

өзгөртүү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.3. Юридика, саясий жана социология илимдери боюнча эксперттик 

кеңешке кароо укугу берилген адистиктердин тизмесине өзгөртүү 

киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.4. Тарых, философия илимдери, искусство таануу жана маданият таануу 

боюнча эксперттик кеңешке кароо укугу берилген адистиктердин 

тизмесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.5. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу 

К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы жана Б.Ельцин 

атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу тарых 

жана саясий илимдери боюнча диссертациялык кеңеш ачуу жөнүндө. 

бекитилсин 
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4.6. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана 

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине 

караштуу филология илимдери боюнча Д 10.20.644 диссертациялык 

кеңештин тең уюштуруучусун жана диссертациялык кеңешке кароо 

укугу берилген адистиктердин тизмесин өзгөртүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.7. Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети жана Кыргыз 

Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу 

милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы Академиясына 

караштуу юридика илимдери боюнча Д 12.22.648 диссертациялык 

кеңештин тең уюштуруучусу – Кыргыз мамлекеттик юридикалык 

университетин Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетине өзгөртүү жөнүндө. 

кийинкиге 

калтырылсын 

4.8. Акаев Бактыбек Болотовичтин 08.00.05 – экономика жана эл 

чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин 

доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн келип түшкөн 

диссертациясы жана аттестациялык көктөмөсүнүн кароо мөөнөтүн 

узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.9. Канаев Алмасбек Бектургановичтин 23.00.02 – саясий институттар, 

процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий 

илимдердин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

келип түшкөн диссертациясы жана аттестациялык көктөмөсүнүн 

кароо мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.10. Медетбекова Иннаят Тургунбековнанын 08.00.10 – финансы, акча 

жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн келип 

түшкөн диссертациясы жана аттестациялык көктөмөсүнүн кароо 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.11. Белецкая Анна Александровнанын 19.00.13 – өнүгүү психологиясы, 

акмеология адистиги боюнча психология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасында кайрадан аттестациялоо үчүн келип 

түшкөн диссертациясы жана аттестациялык көктөмөсүнүн кароо 

мөөнөтүн узартуу жөнүндө. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

Медицина, биология, химия жана агрардык илимдерди  

аттестациялоо бөлүмү боюнча 

Медицина илимдеринин сектору 

4.12. Сатаркулова Айнура Манасовнанын 03.03.01 – физиология адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

алуу үчүн жазылган диссертациялык иши жана аттестациялык 

көктөмөсүнүн кароо мөөнөтүн узартуу жɵнүндɵ. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

Биология, химия жана агрардык илимдердин сектору 

4.13. Ɵсүмдүктѳрдү коргоо, энтомология, экология, ѳсүмдүктѳрдү 

ѳстүрүүчүлүк жана токой таануу адистиктери боюнча М.М.Адышев 

атындагы Ош технологиялык университети жана тең уюштуруучу 

Ош мамлекеттик университети, Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек 

Эл аралык университетине караштуу биология илимдери боюнча 

диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө. 

кийинкиге 

калтырылсын 
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4.14. Кудайбергенова Динара Сабыровнанын 05.16.08 – 

нанотехнологиялар. Наноструктуралык материалдар адистиги 

боюнча химия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

алуу үчүн жазылган диссертациялык иши жана аттестациялык 

көктөмөсүнүн кароо мөөнөтүн узартуу жɵнүндɵ. 

мөөнөтү 

узартылсын 

4.15. Аламанова Элмира Азисбековнанын 02.00.01 – органикалык эмес 

химия адистиги боюнча химия илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациялык иши 

жана аттестациялык көктөмөсүнүн кароо мөөнөтүн узартуу 

жɵнүндɵ. 

мөөнөтү 

узартылсын 

 

УАК боюнча 

4.16. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссиянын президиумунун ишин уюштуруучу   

Жобосун жана Регламентин бекитүү жөнүндө. 

бекитилсин 

4.17. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук 

аттестациялык комиссиянын Ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө: 

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Кеңешчиси, проф. Букуев 

Медетбек Омошевичти; 
– Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору 

АбдырахмановТѳлѳбек Абыловичти; 

– Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана 

искусство университетинин ректору Чотонов Мамашарип 

Мамытовичти. 

 

 


